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În top 3 al localităților 
unde s-a votat ”DA” la re-
ferendum, raportat la nu-
mărul participanților la 
vot în respectiva locali-
tate, se află Grădiștea, 
Ciorogârla și Ciolpani (cu 
procente de peste 93% 
pondere a voturilor vala-
bil exprimate cu răspun-
sul ”DA”), iar pentru răs-
punsul ”NU” - localitățile 
Petrăchioaia, Cernica, Ji-
lava (cu procente de 
puțin peste 11% din nu-
mărul celor care s-au pre-
zentat la urne acolo).

La Referendumul na-
țio nal pentru revizuirea 
Constituției, în România 
au fost organizate 18.662 
de secții de votare (cu 
18.278.496 alegători în-
scriși pe liste permanen-
te). Dintre aceștia, pe 6 
octombrie și 7 octombrie, 
până la ora 13.00, în cea 

de-a doua zi de vot, s-au 
prezentat la urne, la ni-
vel național, 1.864.593 
de persoane înscrise pe 
liste permanente și încă 
239.736 votanți pe liste 
suplimentare, iar 30.250 
de persoane au solici-
tat urna mobilă. În total, 
2.134.579 votanți, adică o 
prezență la urne, până pe 
7 octombrie 2018, la ora 
13.00, la nivel național, 
de 11,67%. La ora 16.00, 
prezența la vot la nivel 
național a fost de 15,21%, 
la ora 19.00 - 18,87%, iar 
la ora 21.00, la momen-
tul închiderii votării - de 
20,41% în țară. După do-
uă zile de referendum s-
au prezentat la urne, în 
total, la nivel național, 
3.731.704 de votanți. Du-
pă numărarea votărilor din 
diaspora, procentul final 
era de 21,10%.

Doar 38.643 de 
persoane au votat 
în județul Ilfov

În Ilfov, în 251 de secții 
de votare, cu 349.115 ale-
gători înscriși pe liste per-
manente, 30.252 de per-
soane se prezentaseră la 
vot (pe liste permanente), 
plus 7.262 pe liste supli-
mentare și 1.129 persoa-
ne solicitaseră urnă mo-
bile - până pe 7 octom-
brie, la ora 13.00. În to-
tal, 38.643 de persoane 
votaseră, în Ilfov, de la 
deschiderea urnelor, pe 
6 octombrie și până pe 7 
octombrie, ora 13.00. O 
prezență la urne, așadar, 
de 11,06%. La ora 16.00, 
prezența la urne în Ilfov a 
crecut la 14,08%, cu un 
număr total de votanți de 
49.163, iar la ora 19.00, la 
17,26%. La ora 21.00, la 
încheierea celor două zile 
de vot, prezența la urne, 
în Ilfov, a fost de 18,93%.

Absenteism masiv
Deși secțiile de vota-

re și-au deschis porțile în 
prima zi de referendum, 

încă de la ora 7.00, pen-
tru a permite votanților 
să își exercite dreptul 
constituțional, interesul 
cetățenilor pentru pro-
cesul de vot a înregistrat 
cote minime. Astfel că în 
majoritatea secților de 
votare în care am intrat, 
singurii prezenți, minute 
în șir, erau doar membrii 
comisiilor, care estimau 
că ”oamenii nu au venit 
la vot, poate pentru că fi-
ind sâmbătă se lucrează. 
Sau lumea așteaptă zi-
ua de duminică. Sau, mai 
ales cei care merg la bi-
serică, decid să facă un 
singur drum și să meargă 
tot atunci și la vot”. 

Indiferent de motivul 
care i-a împiedicat pe ilfo-
veni să nu meargă la vot în 
prima zi a referendumului, 
nu am avut ocazia de a ne 
întâlni cu prea multe per-
soane la urne. În traseul 
care a inclus Mogoșoaia, 
Buftea, Otopeni, Tunari, 
Gruiu, Snagov și Periș, am 
găsit cei mai puțini votanți 
înregistrați, în  satul Buciu-
meni - Buftea, iar deci mai 
activi, la Snagov.

Sâmbătă, la Mogo-
șoa ia, la Școala Gimna-
zială nr. 1, așteptau cu 
ușile larg deschise cinci 
secții de votare. La secția 
207, până la ora 10.00, 
au votat 18 persoane, 
din care 5 pe liste supli-
mentare, din cei 1.180 de 
cetățeni înscriși pe liste. 
La Secția 208, până la ora 
10.00, votaseră 19 per-
soane pe lista permanen-
tă, din 1.036 de persoa-
ne înscrise, iar la Secția 
209, până la ora 10.00, 
au votat 28 de persoa-
ne, din care 3 pe lista su-
plimentară, dintr-un to-
tal de 918 persoane în-
scrise. Aici, ne-am întâl-
nit atât cu primarul co-
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munei Mogoșoaia, Paul 
Precup, dar și cu doam-
na Trandafira, care a ținut 
să își exercite dreptul la 
vot, în legătură cu acest 
referendum, în ciuda ce-
lor 90 de ani din buletin. 
La Secția 210, au votat 8 
persoane, din cele 1.537 
înscrise, iar la Secția 211, 
votaseră 20 de persoane, 
din 1.709 înscrise.

Și la Buftea, am gă-
sit la fel de mult calm. 
Președintele secției de 
votare nr. 14, din cele trei 
amenajate în Școala gim-
nazială nr. 1, din Buftea, 
Dorel Barbu,  ne-a decla-
rat că, până la ora 11.00, 
au votat 33 de persoa-
ne, din care 3 pe lista su-
plimentară, din 1.793 de 
alegători înscriși pe lis-
ta. La secția 13 au vo-
tat 36 din 1.797 persoa-
ne așteptate la vot, 5 fi-
ind pe lista suplimenta-
ră. La Școala gimnazială 
nr. 4 din Buciumeni - Buf-
tea, secția 20, până la ora 
10.00, au votat 5 persoa-
ne, nicio persoană pe lis-
ta suplimentară, din 954 
persoane înscrise.

La Otopeni, la Lice-
ul Teoretic ”Ioan Petruș”, 
Secția 34, pe lista per-
manentă au votat 34 de 
persoane, pe lista supli-
mentară 4, dintr-un to-
tal de  38, fiind înscrise 
980 persoane. La Secția 
45, au votat până în jurul 
orei 13.00, 31 de persoa-
ne, pe lista permanen-
tă 27, iar 4 pe lista supli-
mentară,  dintr-un total 
de 1.111. Nici la Secția 
47, amenajată în Primă-
ria Otopeni, nu am în-
tâlnit mai multi votanți. 
Am aflat că, până la ora 
13.00, votaseră 64, din 
care 12 persoane pe lis-

ta suplimentară, din cele 
1.268 de persoane înscri-
se cu drept de vot. Acolo 
l-am întâlnit pe deputa-
tul Daniel Gheorghe, ca-
re ne-a declarat că tot ce 
își dorea la acel moment 
era ca oamenii să se pre-
zinte la vot. ”Votul este 
un drept fundamental, un 
drept constituțional, un 
drept pentru care, știm 
cu toții, s-au făcut ma-
ri sacrificii omenești și a 
curs mult sânge în decur-
sul istoriei și mi se pare 
un lucru fundamental ca 
oamenii să se prezinte la 
vot și să voteze pentru că 
este o chestiune de valori 
fundamentale, de prin-
cipiu, de morală, este o 
chestiune care trece din-
colo de politică. Eu, per-
sonal, am votat DA pen-
tru familie. Susțin valorile 
creștine și cred că acest 
referendum este extrem 
de important pentru Ro-
mânia și cu ocazia aceas-
ta vreau să condamn pro-
paganda extrem de agre-
sivă care s-a făcut împo-
triva acestui referendum, 
o propagandă cu caracter 
antidemocratic, pentru că 
a încerca să împiedici oa-
menii să se prezinte la vot 
este un gest antidemo-
cratic. Am impresia că au 
trecut aproape 30 de ani 
de la Revoluția din 1989 
și noi începem să uităm 
cu ce sacrificii uriașe, cu 
ce jertfe s-a câștigat li-
bertatea, democrația și 
statul de drept în Ro-
mânia. Pentru că noi as-
tăzi ne aflăm sub ase-
diul unor ideologii totali-
tare și acest referendum 
este șansa noastră să ne 
păstrăm valorile creștine, 
să apărăm familia natura-
lă și să fim noi înșine ce-
ea ce suntem noi româ-
nii, păstrându-ne identi-
tatea noastră în Europa, 
pentru că nu există ni-
cio incompatibilitate între 
identitatea națională ro-
mânească și apartenența 
la Europa sau modernita-
te sau la orice valori ale 
cluburilor geopolitice din 
care suntem parte”, ne-a 
declarat deputatul Daniel 
Gheorghe.

În drumul nostru, 
ne-am oprit și la Secția 
235, din Tunari, unde pâ-
nă la ora 13.00 au votat 
34 de persoane, din ca-

re 4 pe lista suplimenta-
ră, din 1.896 de persoa-
ne înscrise.

Mai departe, la Secția 
de votare 197, din satul 
Șanțu Florești - comuna 
Gruiu, am aflat că, până 
la ora 13.00, votaseră 14 
cetățeni, din care 6 pe lis-
ta suplimentară, din 572, 
Am ajuns însă odată cu 
primarul comunei Gruiu, 
Ion Samoilă, care a votat, 
apoi a stat de vorbă cu 
puținii alegători și mem-
brii comisiei,  aducându-și 
aminte cu nostalgie de 
anii de școală și de copi-
lărie, secția de vot fiind 
amenajată chiar în școala 
în care a învățat cu ceva 
timp în urmă. 

La Liceul Teoretic 
”Mihail Kogălniceanu”, 
din satul Snagov - comu-
na Snagov, am ajuns la 
Secția 223, în jurul orei 
14.30. Acolo, cetățenii 
au fost puțin mai activi. 
Votaseră 97, din care 34 
persoane pe lista supli-
mentară, din cele  1.793 
persoane înscrise.

La Secția 215, din 
Periș, la Școala nr. 2 din 
Brătulești-Periș, au votat 
până în jurul orei 15.30, 
50 de persoane, din ca-
re 8 pe liste suplimen-
tare, dintr-un total de 
1.961. Dar membrii co-
misiei sperau că cifrele se 
vor îmbunătăți în ziua ur-
mătoare. 

Duminică, la secția 
51 din orașul Otopeni se 
înregistra cea mai ma-
re prezență la vot, la 
ora 13.00 - de 29,26%, 
urmată de secția 218 
din Bălteni - Periș, cu o 
prezență de 28,42% și 
de secția 221 - structu-
ra Vânători - Petrăchioa-
ia - cu o prezență la ur-
ne de 27,22%, pe 7 oc-
tombrie, ora 13.00. La 
polul opus, cea mai mică 
prezență la urne, stabili-
tă pentru duminică, ora 
13.00, a fost înregistrată 
la secția 242 din Sintești 
- Vidra (3,52%), urmată 
de două secții din Roșu 
- Chiajna (secția 141, cu 
3,53% prezență la urne 
și secția 250, cu 3,86%) 
și de două secții din 
orașul Popești - Leordeni 
(secția 80 - cu o prezență 
la urne, duminică, la 
ora 13.00, de 4,50% și 
secția 82 cu o prezență 

de 4,46%). După două 
zile de vot, duminică, la 
ora 21.00, cea mai mare 
prezență la urne, în Ilfov, 
s-a înregistrat la secția 
154 din Copăceni, cu un 
procent de 47,14%, iar 
cea mai mică, la secția 
141, din Roșu - Chiajna, 
cu un procent de 7,72%.

S-a mizat pe slujba 
de la biserică!

În cea de-a doua zi 
a referendumului, ușile 
secțiilor de votare s-au 
deschis tot la ora 7.00, 
și, deși se preconiza o 
prezență mai bună decât 

în ziua anterioară, (dată 
de presupunerea că oa-
menii care merg dumi-
nica la biserică vor veni, 
apoi, să voteze), urne-
le au rămas, în continua-
re, aproape goale. La ora 
12.00, la secția de vota-
re 122 de la Liceul ”Trai-
an Lalescu”, din Brănești, 
se prezentaseră foar-
te puțini votanți din cei 
aproape 1.800 arondați. 
Președintele secției, So-
rina-Carmen  Constantin 
ne-a precizat că nu au 
fost semnalate inciden-
te și că, până la acel mo-
ment, se înregistrase o 
singură solicitare pentru 

urna mobilă. O jumătate 
de oră mai târziu, în Pan-
telimon, la secțiile 59, 60 
și 61, amenajate în in-
cinta Școlii nr. 1, atmo-
sfera era mai animată și 
tot fără incidente s-a pe-
trecut procesul de vota-
re și aici. Ca de altfel și 
în Afumați, unde la ora 
13.30, la secția de vota-
re 107, din Școala gene-
rală nr. 1, prezența la ur-
ne era una mai bună de-
cât în ziua precedentă, 
potrivit președintelului 
secției, Gheorghe-Cris-
tian Stan. La Dobroești, 
în Școala gimnazială nr. 
1 de lângă Sala Sportu-
rilor ”Unirea Dobroești”, 
au fost amenajate trei 
secții de votare - 169, 
170 și 171. Președintele 
secției 169, Andreea - 
Mădălina Costache, a re-
fuzat să ne ofere deta-
lii despre modul în ca-
re decurge procesul de 
votare, nefiind sigură 
că este de competența 
domniei sale să răspun-
dă unor întrebări lega-
te strict de activitatea 
secției pe care o con-
ducea - precum numă-
rul alegătorilor arondați 
sau numărul celor ca-
re au votat sau dacă au 
fost semnalate inciden-
te nedorite. Președintele 
Secției 170, Carmen Jo-
lobceastai  ne-a precizat 
că din 1.637 de persoane 
cu drept de vot arondate, 
până la ora 13.00, pe 7 
octombrie - în cele două 
zile de vot, își exprimase-
ră opțiunea puțin peste 
200 de persoane.

 Ilfovenii au votat ”DA”, în 
proporție de aproape 90%

66.553 de persoane au votat, sâmbătă și 
duminică, în Ilfov. Au fost 59.702 voturi valabil 
exprimate pentru ”DA”, adică un procent de 
89,71% și 5.178 de voturi valabil exprimate pentru 
”NU”, adică 7,78%. 2,5% (1.667 buletine) dintre 
voturi au fost nule.

Carmen Istrate, Cristina NedelCU

Președintele PNL, Ludovic Orban, a votat la Școala 
gimnazială 1 din Dobroești, și a declarat că, din 1990 
nu a lipsit de la niciun vot. ”(...) Particip și la acest 
referendum pentru că ne-am luptat ca să dobândim 
dreptul de vot și pentru că dreptul de vot este 
fundamental în stabilirea direcţiei naţiunii. (…) În 
primul rând, referendumul este instituţia democraţiei 
prin intermediul căreia fiecare cetăţean poate să 
se exprime direct asupra deciziilor pe care le ia o 
societate. Tema referendumului de astăzi este o temă 
extrem de importantă, pentru că este vorba despre 
cum este constituită celula de bază a societăţii - 
familia”, a spus liderul PNL, care a fost însoţit la vot de 
primarul din Dobroești, Ștefan Condu.

Ludovic Orban a votat la Dobroești

Prezență slabă la urne a alegătorilor din ilfov
Referendumul pentru definirea familiei

Deputatul Daniel 
Gheorghe

Primarul Ion Samoilă

Doamna Trandafira, la vot, la 90 de ani
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